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РВАЊЕ

ПОСЛЕ ЗУРАБИЈА ДАТУНАШВИЛИЈА ЈОШ ЈЕДНА ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА СРБИЈУ НА СЕНИОРСКОМ ПРВЕНСТВУ ЕВРОПЕ У ВАРШАВИ

Немеш шампион Европе
БУДИМИР ЦВИЈЕТИЋ

М

ате Немеш (до 67кг) нови
је првак Европе. Феноме
нални олимпијац Србије
јуче је, последњег дана шампио
ната континента у главном граду
Пољске - Варшави, згромио дома
ћег борца Матеуса Луцјана Берна

дешавања на самој струњачи. Не
меш је кренуо силовито и већ у 35.
секунди сјајним шултером бацио
је Пољака за четири бода. Кад је
Бернатек морао у партер, из ко
јег се извукао, већ је било недости
жних 5:0 за члана зрењанинског
Пролетера.
Сви покушаји домаћег репре

Штефанек:
Браво, Мате!

Олимпијски првак из Рија, Да
вор Штефанек, био је презадо
вољан успехом Немеша.
-Рвао је меч без грешке, Бра
во Мате, поносно и достојан
ствено си ме заменио и свака
ти част - написао је легендар
ни шампион.
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ЧЕСТИТАО
МИНИСТАР
УДОВИЧИЋ
Мати Немешу титулу шампио
на Европе - Наставља се доми
нација српских рвача на европ
ској сцени!
-Још једно злато за Србију и по
ново српска химна и застава
на европском победничком по
стољу! Мате Немеш је показао
да је најбољи рвач Европе! Че
ститам, шампионе! Све честит
ке и стручном штабу и Рвачком
савезу Србије на доминацији
српског рвања у Европи - на
лази се у честитки министра
Удовичића.
ЗЛАТАН ТИМ СРБИЈЕ: Мате Немеш са стручним штабом ФОТО: РСС
тека и до златне медаље дошао са
убедљивих 7:2.
Резултат не говори довољно о
надмоћности нашег аса, колико

зентативца да евентуално прео
крене борбу и резултат, остали су
у домену маште. Кад је Немеш
15. септембра 2019. на Светском
првенству у Нур Султану (Казах

стан) победио Данца Холкмиста
Бјерехуса за бронзану медаљу и
визу за Олимпијаду, био је фено
меналан, јуче је био бриљантан и
тачно у 19:05 часова, подигао је

руке у знак великог тријумфа и
улетео у загрљај тренера Стоја
на Добрева. Рвао је тактички без
грешке.
-Мислио сам да ће да буде теже,
осетио сам да сам јачи и спремни
ји и да ћу освојити златну меда
љу. Ово је мој животни меч, нај
бољи у досадашњој каријери. Ово
је био пети дуел против Берна
тека, до сада је било 2:2, сад сам
га добио кад је било најважније и
прешао у вођство у међусобним

борбама. Исто смо годиште и још
ће бити наших мечева - петнае
стак минута после меча, огласио
се Мате Немеш.
Рекао је да је спремио добру так
тику са тренером Добревим.
-Све смо анализирали, рекао ми
је да у „стојки” могу до бодова, а кад
сам бацио шултер за четири пое
на, знао сам да ме не може стићи
и да је златна медаља моја.
И, онда, уз осмех, шаљива по
рука.

Чекали две
титуле од 1969.
Далеке 1969. године у Моде
ни су освојене две златне ме
даље на ЕП. Тријумфовали су
Сретен Дамњановић и Бошко
Маринко.
Сад су у Варшави Зураби Дату
нашвили и Мате Немеш поно
вили резултат.
-Сад сам бољи од брата Викто
ра, он није био првак Европе - си
јао је од среће Мате Немеш.
Пре финалне борбе, Немеш је
имао три меча и у сва три био убе
дљив. Члан Пролетера рођен је 21.
јула 1993. године и биће један од
адута Србије на Играма у Токију.
Давно је изјавио да би био пресре
ћан да се и брат близанац Виктор,
избори за норму и заједно пред
стављају Србију на Олимпијским
играма у престоници Јапана.

ГРУЗИН СА СРПСКИМ ПАСОШЕМ ЗУРАБИ ДАТУНАШВИЛИ БЛИСТАО НА СЕНИОРСКОМ ЕП У ВАРШАВИ И ОСВОЈИО ПРВО МЕСТО

З

ураби Датунашвили (до 87кг)
-Финале је увек тешко, нема ла
освојио је златну медаљу за
ких, јер се ради о борби најбољих.
Србију у рвању грчко - рим
Велико је емоционално оптереће
ским стилом на сениорском пр ње, али сам и раније и сада успео да
венству Европе у Варшави.
се са тиме изборим. Концентрација
Грузин са српским пасошем бли
је на борби и жеља је увек највећа,
стао је пуним сјајем и у све чети
иако никад није лако јер се за прво
ри борбе надвисио изузетно ква
место боре велики борци.
литетне борце. Интервју који следи
са великим шампион
 ом, настао је
захваљујући Михаилу Каџаји, Зу
рином земљаку и физиотерапеу
ту Владимиру Милошеву, који су
позвали сат времена по сила
ску Датунашвилиа са побед
ничког постоља.
Зурина златна медаља седма је по
-Очекивао сам злато, био
реду у српском рвању са ЕП.
сам спреман за највише.
Сретен Дамњановић и Бошко Марин
Много смо и вредно ради
ко били су прваци Европе у Италији
ли, било је пуно одрицања
(1969), Ивица Фргић у Немачкој
свих нас и златна медаља не
(1975), Јожеф Тертељи у Грчкој
припада само мени, доста нас
(1986), Сенад Ризвановић у
је заслужно за њу. На турниру у
Финској (1989), Кристиан
Бугарској имао сам добре прове
Фрис у Новом Саду
ре, форма се темпирала за Варша
(2017).
ву и освојио сам титулу најбољег
у својој категорији - одговорио је
Зура, како га сви зову, на питање
Реванширали сте се Белорусу
шта је очекивао на ЕП.
Да ли је било теже у односу на
Макиевичу за пораз на Светском
Ригу 2016 и Нови Сад годину ка купу у Београду?
-Догодила се освета, а он је
сније, кад сте освајали титулу пр
много добар рвач. Било је вре
вака Европе?

СЕДМа
ЕВРОПСКа круна

ме и право место да узвратим.
Рекао сам тренеру Војиславу
Трајковићу да не брине, да ћу се
реванширати Макиевичу и би
ло је тако.
Били сте први на ЕП у Риги у ка
тегорији до 75 кг, у Новом Саду до
80, сад сте у још тежој. Да ли је са
да било напорније?
-Свака категорија има својих по
тешкоћа и кад се оде у тежу, треба
времена да се све уравнотежи, да се
организам навикне. Није исто, али
се кроз добар рад и велику по
свећеност, све може да постиг
не. Битно је да знаш шта же
лиш да постигнеш.
Ко је заслужан за ваш до
лазак у српско рвање?
-Председник РСС Жељко
Трајковић и желео бих да му
захвалим. Био је упоран, веро
вао у моје могућности. Почело је
да се остварује оно због чега сам
прихватио позив и много ми је дра
го. Срећан сам.
Како цените квалитет сабора
ца у изабраном тиму?
-Предивни су људи, сјајни борци
и прихватили су ме да се осећам
као код куће. Желео бих свима њи
ма да захвалим, много су ми помо
гли. Радимо као један, сјајно уигран
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Очекивао сам злато

ТРАДИЦИОН
 АЛНИ српски ПОЗДРАВ: Зураби Датунашвили на победничком постољу
тим и подршка смо једни другима.
Атмосфера је предивна.
Брзо сте се привикли на рад тре
нера Стојана Добрева и његових
сарадника?
-Одлична је сарадња, добро се
ради, све је на највишем нивоу и
лако се уклопи у нешто што је до
бро. Направили смо заједно сја
јан посао.
Прихватили сте да се борите на
ЕП и на олимпијским квалифика
цијама у Софији, а између је ма
ло времена?
-Никад не одустајем, главни циљ
су Олимпијске игре. Покушаћу да
се изборим за норму. Пуно је до

брих противника, биће тешко,
али се никад никога нисам бојао
и знам задатак. Мислим да могу
да победим за норму, а већ има
мо две у грчко - римском стилу.
Можемо број учесника да увећа
мо у Токију.
Подигли сте три прста на побед
ничком постољу, прсте леве руке
ставили сте на грб?
-Знам да је то симбол Срби
је, ја представљам Србију и хоћу
да то буде најбоље. Ово ми је тре
ће европско злато, па се и то по
клопило.
Колико сте упознали Србију и
колико вам се она свиђа?

-Проводим доста времена у Ср
бији, Београд, Зрењанин, припре
ме на Копаонику и много, много
ми се свиђа. Људи су дивни, пред
усретљиви, онако како ми је Ми
ша Каџаја говорио. Осећам се ве
ома пријатно где год био у Србији.
Морам да истакнем физиотера
пеута Владимира Милошева, ова
златна медаља припада и њему. Да
нима нам помаже да останемо у
најбољој форми. Опорављао ме је
после борбе, рекао сам му: „Хва
ла Владо, ти си увек ту за мене, ти
си професионалац и пуно ми по
мажеш”.
Б. Цвијетић

